Nieuwe medewerkers
Wij zijn blij dat we ons team uit hebben kunnen breiden met nieuwe

coördinatoren. Het zijn 2 bevlogen jonge dames die er erg veel zin in
hebben. Zij stellen zich hieronder even voor.
Mijn naam is Linde Vos, 30 jaar en woonachtig in Schaijk samen met mijn man en 2
zoontjes.
Voorheen heb ik gewerkt als leerkracht in het basisonderwijs en bij Brabantzorg in de zorg &
als praktijkopleider.
Mijn naam is Julie Thomassen, ik ben 33 jaar oud en samen met mijn vriend en 2 zoontjes
woonachtig in Cuijk.
Voorheen ben ik werkzaam geweest in de gehandicapten zorg.

Momenteel hebben we er voor gekozen om geen gebiedsverdeling te hanteren. Je kunt dus
bij ons alle 3 terecht voor je vragen, om te sparren, ideeën te delen of gewoon even zomaar.
Wij hebben heel veel zin om te starten met deze nieuwe uitdaging en samen met jullie op te
komen voor de belangen van onze clienten.
Graag maken wij kennis met jullie. Wij zijn benieuwd hoe jullie dit graag zouden zien.
Mochten er op dit moment al dingen spelen die je graag met ons wil bespreken schroom dan
vooral niet om contact op te nemen.
Weet dat wij altijd voor jullie klaar staan en dat je ons kunt bereiken via mail en of telefoon
Linde@mentorschapmnobrabant.nl
0613456897
Julie@mentorschapmnobrabant.nl
0618724093

LINDE

JULIE

MAAKT U HET VERSCHIL?
Wij zijn op zoek naar nieuwe mentoren....

Ken jij iemand die dit wil doen..... laat ze dan contact met ons opnemen wij staan ze graag
te woord.....

Zegt het voort, zegt het voort...!!!

Wilt u meer weten over de inhoud van mentorschap en/of de taken van een mentor, of wilt u
een kijkje nemen bij de Stichting dan kunt u contact opnemen voor een afspraak met:
Linde Vos, linde@mentorschapmnobrabant.nl
Julie Thomassen, julie@mentorschapmnobrabant.nl
Hester van den Berg, hester@mentorschapmnobrabant.nl.
Voor nadere informatie over Stichting Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant
verwijzen wij naar onze website: www.mentorschap-mnobrabant.nl

Flyeractie

Op maandag 2 en dinsdag 3 augustus hebben zo'n 15 studenten zich ingezet om te
flyeren voor onze Stichting. Ze zijn de straat op gegaan en hebben mensen
aangesproken.
Mensen konden zich inschrijven om mentor te worden of voor meer informatie
over het mentorschap. Er zijn een aantal flyers ingevuld. Met deze groep mensen
gaan wij op korte termijn contact leggen en vragen of ze interesse hebben om
mentor te worden van een cliënt.

EEN DIK EN GROOT APPLAUS VOOR DE STUDENTEN.
SUPER BEDANKT VOOR JULLIE INZET.

Project Beeldbellen
Het project beeldbellen is in de afrondingsfase...
Het beeldbelproject heeft een aantal mensen geholpen om regelmatig contact te leggen met
de mentor. Voor sommige is het helaas niet gelukt. Natuurlijk is er dan toch contact met de

mentor maar op een andere manier. In deze corona tijd zijn we erg creatief geworden om
toch contact met elkaar te hebben.

Mireille, onze projectleider is bezig met afronden. Zij is een verslag aan het maken voor het
ministerie en ook voor de borging van onze aanpak in de toekomst. Wij hebben nog enkele
beeldbel tablets.
Als er iemand denkt dat dit zou kunnen werken voor de cliënt om contact met de mentor te
leggen, schroom dan niet om contact op te nemen.
Wij zorgen er samen voor dat de beeldbel tablet geïnstalleerd wordt en dat deze
gebruiksklaar is.

Klachtenfuntionaris
Afscheid klachtenfunctionarissen, welkom nieuwe
klachtenfunctionaris
Na geruime tijd klachtenfunctionaris te zijn geweest bij onze Stichting hebben Frans Copier
en Peter van den Dungen besloten om te stoppen met deze functie. Zij hebben zich vol

overgave ingezet als klachtenfunctionaris en wij willen hen hier hartelijk voor bedanken. Zij
zijn op kantoor afscheid komen nemen en we hebben nog een leuke foto gemaakt.

Nadat het bestuur José Appels heeft benaderd om deze functie op zich te willen nemen heeft
zij aangegeven dat ze dit graag wil doen.
Wij wensen José heel veel succes.

Project Samen zorgen voor goed mentorschap
Update Project Samen zorgen voor goed mentorschap
Zomer 2021, en daarmee op de helft van het project ‘Samen zorgen voor goed
mentorschap’.

We pakken flink door om de naamsbekendheid nog verder te vergroten. Een aantal
in het oog springende activiteiten:

Gefaseerd zijn we alle fracties in het bewerkingsgebied aan het uitnodigen voor een
gesprek met Mentorschap om ons werk toe te lichten. Dat wordt goed ontvangen en
de eerste gesprekken zijn inmiddels gevoerd.

15 studenten van de Tilburgse HBO’s en Universiteit hebben 2 en 3 augustus in Den
Bosch en Tilburg in stijl geflyerd met als doel nieuwe mentoren te werven.
Onlangs hebben we een online presentatie gegeven aan alle MEEdenkers van Tilburg
e.o. We hebben de overeenkomsten, de verschillen en het belang van samenwerken
tussen onafhankelijke cliënten en mentoren uitvoerig besproken met elkaar.
We hebben een ambassadeur gevonden voor onze stichting in de persoon Richard van
Kray .

Hij en zijn team zijn expert in “klantbetekenis”. Richard gaat voor ons deuren openen
en zijn netwerk inzetten om de naamsbekendheid nog verder te vergroten.
We hebben een webinar georganiseerd voor potentiele mentoren. Een kleine 70
mensen hebben deze online meeting bijgewoond.
We zijn een campagne gestart om in het bijzonder ook jongere mentoren te vinden en
binden aan onze stichting. Steeds vaker merken we dat we jongere cliënten mogen
ondersteunen en voor een goede match zijn jongere mentoren daarom zeer gewenst!
Via NOV hebben we meegedaan aan de verkiezing “Lokale initiatieven”. Dat deden we
middels een YouTube bijdragen welke u via de navolgende link kunt bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=c_ic9FtdaDU

Voor de tweede helft van 2021 hebben we nog meer bijzondere plannen. Houdt u
ons in de gaten?

Voor iedereen een fijne vakantie!!!!

Gegevens aanpassen of Uitschrijven.

